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Inledning 

 

Styrelsen har ordet 
 

Vi summerar nu ytterligare en säsong i IK Stanstads numera 24-åriga historia. Under året har vi 
fått förstklassig underhållning av alla våra lag i alla åldrar. Det är ren lycka att se så många lag 
igång och oavsett vinst eller förlust så kämpar vi på med huvudet högt och bär stolt vårt fina 
klubbmärke vid hjärtat!  
 
Säsongen 2017/2018 ska summeras och vi kan stolt konstatera att vi har fått många nya yngre 
medlemmar i föreningen men också många nygamla tillbaka. Vi är otroligt ödmjuka och 
tacksamma att få tillbaka spelare som känner att de vill återuppliva Stanstad-andan och 
fortsätta eller avsluta sin innebandykarriär hos oss. Det måste vi alla se som ett kvitto på att vår 
förening är en Skåneförening med gott rykte, bra organisation och bra sammanhållning. 
 
Vi har dock tappat i dom yngre tonåren, speciellt på killsidan, vilket är något vi arbetar för att 
rätta till. 
Denna säsongen så hade vi även våra herrar i en förbundsserie igen, med de extra krav som det 
ställt på oss, men det har fungerat över förväntan, mycket tack vare några få eldsjälar.  
Vi har även satsat på att bygga om materialrummet på Bråhög, arbetat för att skydda kiosken 
mer och även köpt in mycket material till föreningen. 
Styrelsen har också börjat ett arbete för att bygga om organisationen så att vi kan hantera 
framtidens krav på oss och samtidigt öppna upp för att man enklare ska kunna engagera sig i vår 
förening.  
Vi är också stolta över att så många fortsätter vara stödmedlemmar i föreningen och er möter vi 
på våra matcher och arrangemang som en härlig hejarklack. Sist men inte minst, våra underbara 
sponsorer som hjälper oss på så många sätt, inte bara ekonomiskt. Ett stort tack till alla Er! 
 
Sedan givetvis ett speciellt tack till alla er tränare, ledare och föräldrar som varje vecka ställer 
upp på ett fantastiskt sätt, utan er fungerar givetvis inte vår förening och utan er stannar bollen 
i bollpåsen. 
 

GEMENSKAP – STOLTHET –TRADITION 
 
 
 



 

Styrelsens arbete 
 

Styrelsen har sammanträtt 10 gånger under verksamhetsåret 2017-2018. Styrelsen bestod 
under säsongen av Daniel Björkkvist (ordförande), Anders Kastrup (vice ordförande), Mats 
Engqvist (sekreterare), Anna Gullberg (ledamot), Kalle Gustafsson (ledamot) och 
Christoffer Sajland (suppleant). 

 
Säsongen har varit positiv med ett bra samarbetsklimat i styrelsen samtidigt som vi har en 
bra ekonomisk grund. Dock är styrelsen fortfarande för mycket involverade i den dagliga 
driften av föreningen vilket gör att vi inte kan arbeta på det strategiska sättet vi måste för 
att vi ska ha en fungerande förening i många år framöver. Detta ser vi som en stor risk för 
framtiden.   
 
En homogen och stark styrelse med mycket driv och engagemang har lagt grunden till en 
bra start inför säsong 2017/2018. 
 

Viktiga beslut från styrelsen  

 
- Att bestämma att kiosken ska vara helt kontantfri säsongen 2018/19 
- Att utöka samarbetet med Sponsorhuset 
- Att inte förlänga med Intersport utan signera nytt avtal med Innebandyesset 
- Att erbjuda föreningsmedlemmarna Ravelli kläder även denna säsong 
- Att utöka samarbetet med Sportadmin och implementera deras kansliservice och digitala 

medlemskort 
- Att avsluta samarbetet med Lyoness 
- Att renodla leverantörer till kiosken vilket ger bättre inköp  
- Att byta ut alla matchställen kommande säsong 
 

  



 

IK Stanstads Organisation 

 

 

Ekonomi 
 

Fortlöpande under verksamhetsåret har styrelsen jobbat med att hålla koll på ekonomin.  
  
För mer detaljerad information hänvisas till årsredovisningen 

                                 

 

 

  



 

Marknad  
 

Vi har lyckats ganska bra att behålla och utveckla nya samarbeten under året. Vi har hittat nya 
samarbete på sponsorsidan som gjort att vi har sänkt våra kostnader för att producera skyltar 
och dekaler till sargen. Då vi har fått en ny sarg i Bråhögshallen har vi gjort helt nya sargdekaler 
och fått en ny fin sarg. Vi kommer att fortsätta att försöka hitta upplägg som är attraktiva för 
olika företag att synas tillsammans med oss eller som vill ha andra samarbete med oss. Det är 
fortsatt tufft att få in nya och behålla gamla sponsorer. Nya sponsorer har kommit in med hjälp 
av relationer med företagen av personer inom klubben och det är bra att vi kan använda det 
kontaktnät som finns. Nya sponsorer för året är Q&Co, Akustikmoduler, Guldkanalen och 
Söderberg & Partners. Vi har alltså lite fler företag utanför Staffanstorp, vilket bygger på 
kontakter inom klubben. Det är kul att vi fått in en del nya samarbeten och vi fortsätter att 
utveckla oss för att behålla gamla och utveckla nya relationer för att säkerställa goda 
förutsättningar för klubben att leva vidare och erbjuda våra medlemmar fantastiska 
innebandyupplevelser framöver. Vi kommer att satsa på nya matchställ till alla lagen i klubben 
och håller nu på att sälja in reklamplats på våra matchtröjor för nästa säsong. Genom att utöka 
marknadsgruppen, så hoppas vi kunna bygga vidare på våra kontaktnät och bygga upp ännu fler 
kontakter med företag.  
 
Klubbavtalet med Intersport och Excel är inte förlängt och vi kommer att starta ett samarbete 
med Innebandyesset inför säsongen i höst och 4 år framåt.  

   



 

Ungdom/Utbildning 
 

Under säsongen 2017/2018 fick IK Stanstad en ny ungdomsansvarig, Anna Gullberg. 

Under säsongen har det hänt en del på ungdomssidan då det har påbörjats ett stort arbete att ytterligare 

öka samsynen i klubben kring föreningens blåa tråd från ungdom till senior.  Antalet ungdomar som är 

aktiva i föreningen har ökat. Flera av lagen har haft framgångar under säsongen och i 

skånemästerskapen spelade några lag final. Många av föreningens lag åkte till Gothia Cup och det var 

mycket blått på läktarna när flera lag åkte runt och hejade på varandra i sann Stanstad anda. I år var det 

två lag på flicksidan som kom en bra bit i A-slutspelet.  Flera lag har varit iväg på andra cuper b la 

Mölndal Ungdomscup, Höllviken Invitation Cup och Fair Play Cup i Jönköping. Det genomfördes även en 

del interna "träningscuper" mellan några lag i föreningen, detta var mycket positivt och utvecklande för 

de deltagande lagen där både pojk och flicklag deltog. Vi startade upp 2 nya lag P10/11 och F10/11 med 

föräldrar som ledare.  Totalt hade IK Stanstad 13 ungdomslag, under säsongen; åtta pojklag och fem 

flicklag. En utveckling inför nästa säsong är att fortsätta utveckla individen och få en gemenskap mellan 

åldrarna, både inom ungdomssidan men även i övergången mellan ungdom och senior.  

På ungdomssidan har två ledarträffar genomförts och på dessa har det bla påbörjats en diskussion kring 

föreningens blåa tråd från innebandyskola tills att spelarna lämnar ungdomslaget för seniorverksamhet. 

Fortsatt har implementeringen av SIU modellen skett för de yngre lagen och kulturen med att samarbeta 

mellan lagen har fortsatt, vilket fungerar väldigt bra och skapar en gemenskap i föreningen.  

 

 



 

Medlemsstatistik 
 

I den officiella statistiken så landade IK Stanstad och IBK Stanstad på 322 licensierade spelare varav c:a 

75% är under 18 år. Utöver detta har man c:a 40 ledare och c:a 100 stödmedlemmar. Jämfört med 

föregående år så är det en minskning med c:a 20 medlemmar. 

SKÅNES STÖRSTA KLUBBAR SETT TILL TOTALT LICENSIERADE SPELARE 

IBK Lund 679 

FBC Engelholm 485 

FC Helsingborg 476 

Åstorp/Kvidinge IBS 399 

IBK Höllviken 397 

IBK Landskrona 371 

Malmhaug IBF 321 

IK Stanstad 278 (IBK Stanstad 44) 

  



 

Arrangemang 
 

Arrangemangsgruppen har även denna säsong bestått mestadels av mig själv (Mats i styrelsen) 
samt Anders Nilsson men självklart har även andra styrelsemedlemmar hoppat in vid behov. Vi 
har hållit i arrangemangen till H1 och D1 så tillsvida att vi varit arrangemangsansvariga och 
sköter mikrofonen under själva matchen. Vi har dock mer och mer involverat de olika lagen i 
klubben att vara mer ansvariga för sekretariat, musik, IBIS mm. Det har fungerat hyggligt bra, 
men det är fortfarande så att vi många gånger står utan personal till dessa poster, samt även 
ibland utan sargvakter. Kiosken fungerar bra, men även där behöver vi få in folk som 
kioskansvariga. På det hela taget behövs det mer frivilliga inom klubben som kan ta en liten bit 
av kakan så att allt flyter på mycket smidigare än det gjort 2017/2018. Ingen kan göra allt, men 
alla kan göra något. 
 
Arrangemangen för H1 har fungerat fint. Det var lite mer regler än när de var i H2, men det har 
alltså löpt på bra. Vi får ofta höra från domare att vi har välorganiserade arrangemang kring 
matcherna och koll på regler och vad som gäller.  
Detsamma gäller för D1 där det också rullat på bra. Vi har kört liknande för dam och herr 
gällande tex in-spring, line-up, låsbart omklädningsrum till bortalag etc.  
 
Julfesten löpte på bra i december och sköttes klanderfritt av damlaget precis som sig bör. 
Interncupen som är herrarnas motsvarighet att sköta om var också i vanlig ordning en succé 
med hamburgare på menyn i kiosken och massor av priser som skulle delas ut. 
Även priserna till årets dam resp. herrspelare delades ut, liksom pris till årets ledare, årets lag 
och årets medlem. 
 
Klubben arrangerade även detta år SKM helgerna 7–8/4 samt 14–15/4. 
F99 tog guld, F02 tog silver och F04 tog silver.  

  



 

Publikliksnitt 2017/2018 
 
Herrar Division 1 Södra Götaland 
 
1.Lagan IBK 289 
2.Röke IBK 251 
3.Olofströms IBK 231 
4.Halmstads IBK 211 
5.Sävsjö IBK 204 
6.Munka-Ljungby IBK 201 
7.IBK Lund Elit 155 
8.Willands IBK 147 
9.IBK Landskrona 137 
10.Växjö IBK U 129 
11.IK Stanstad 127 
12.Warberg IBF 101 
 
Även om vi hamnar näst sist i denna liga så ska vi vara nöjda då vi ökat snittet med 11 personer 
från förra säsongen. Detta var första året i Division 1 och vi hoppas på ökande siffror 2018/2019 
då herrarna spelar i 1:an även då. Borde inte vara omöjligt att klättra upp till mitten även av 
denna tabell. 
 
Damer Division 1 Skåne 
 
1.IBK Landskrona 119 
2.Röke IBK 113 
3.Munka-Ljungby IBK 108 
4.FBC Engelholm D1 105 
5.Skurups IBK 83 
6.Malmö FBC Ungdom 82 
7.Gantofta IBK 80 
8.IK Stanstad 80 
9.FC Helsingborg 79 
10.Willands IBK 72 
11.IBK Lund 50 
 
Även på damsidan har vi ökat upp något i publiksnittet och det krävs inte många extra huvuden 
på läktaren för att vi även här ska hamna mer i mitten av denna tabell. 
 
 
 

http://statistik.innebandy.se/ft.aspx?flid=4719
http://statistik.innebandy.se/ft.aspx?flid=4728
http://statistik.innebandy.se/ft.aspx?flid=4726
http://statistik.innebandy.se/ft.aspx?flid=4703
http://statistik.innebandy.se/ft.aspx?flid=4644
http://statistik.innebandy.se/ft.aspx?flid=4723
http://statistik.innebandy.se/ft.aspx?flid=4710
http://statistik.innebandy.se/ft.aspx?flid=4141
http://statistik.innebandy.se/ft.aspx?flid=4708
http://statistik.innebandy.se/ft.aspx?flid=4709
http://statistik.innebandy.se/ft.aspx?flid=4167
http://statistik.innebandy.se/ft.aspx?flid=9336


 

Evenemang 
 

Säsongens evenemang summerat nedan:  

Julfest: Damgruppen genomförde julfesten traditionsenligt och med lyckat resultat 
arrangerades i en julpyntad Bråhögshall till stor glädje för medlemmarna 

 
Gothia Cup:  
- 6 lag, Flickor 18, 15 och 13 samt Pojkar 14, 13 och 12. 
- Cupgeneral, Johanna Bergdahl och Anna Gullberg 
- Stort stöd från medföljande föräldrar 
 
Skånemästerskapet:  
- Gruppspel F05 och slutspel för F04 och F02/03  
- Mycket bra genomfört som vanligt! 
 
 
Interncupen: Traditionsenligt och lyckat arrangemang med Herr A som arrangör. Utöver cupspel 
på småplaner i fyra klasser. Därutöver delades även föreningens ”årets priser ut” samt 
seriepriser ut 
 
Årets Spelare – Dam 
 
Spelaren har haft en mycket bra utvecklingskurva under året och stått för många 
matchavgörande. Hon fick även ett fint betyg på detta när hon fick chansen att stärka upp ett 
lag i Superligan vilket ger ett gott betyg på den fina traditionen i Stanstad att kunna utveckla 
spelare för att dom ska kunna kliva högre i seriesystemet.  
Årets spelare – Sara Gemback Damgruppen 
  
Årets Spelare – Herr 
 
Spelaren har lyft sig själv och laget ett snäpp under säsongen och har varit en stor bidragande 
orsak till att laget tog många fler poäng än experterna tippade. Han har haft väldigt höga krav på 
sig själv och sin omgivning vilket lyft hela hans kedja med många viktiga poäng. Vi som följt laget 
har säkert sista minuten i hemmamatchen mot Lund i minnet när han på mindre än 30s 
kvitterade och ordnade fram en straff. Med en sjätteplats i poängligan med jämn fördelning 
mellan mål och pass förstår man hur viktig han varit för laget i år.  
Årets spelare – Andreas Hansson Herr A 
  
  



 

Årets Ledare 
 
Med målmedvetenhet, ungdomlig entusiasm och kunskap har ledaren utvecklat sitt lag 
och skapat en så önskad Stanstad kultur igen som kännetecknas av hårt arbete, kamratskap och 
vinnarskalle. Detta har gjort att laget gjorde sina bästa säsonger på många år och även för hela 
killsidan på många år.  
Då ledare i laget faktiskt är 2 kommer vi att dela ut ett pris till båda två och vi hoppas att dessa 
två kommer att inspirera många yngre ledare så man tar chansen att dela med sig av 
sin kunskap till dom yngre spelarna i klubben. 
Årets ledare – Tobias Åkesson och Jennie Holmberg P04 
  
 
Årets lag 
 
Årets lag i Stanstad ska uppfylla vissa olika kriterier såsom utveckling, ökat medlemsantal och 
glädje. Detta året har det verkligen varit en strid på kniven in i det sista med två lag som har 
utmärkt sig lite extra. Laget som gick segrande ur striden har gjort bra resultat i serie, och i SkM 
men framförallt har man en positiv ledargrupp med en klar Stanstad strategi och ett lag som har 
framtiden framför sig.  
Årets lag – F04/05 
  
 
Årets medlem 
Årets medlem går till en person eller personer som utmärker sig i det dolda. Vi är många i 
föreningen som syns men dom som gör ett jobb i det dolda är verkligen värda att 
uppmärksammas. Personerna har varit Stanstad trogna i många år och har positiv attityd, är 
hjälpsamma och tar sig an yngre förmågor. Detta året har man även lagt ner sin själ i en position 
som tas för givet och ibland oförtjänt får ta skulden för dåliga resultat. Med mentorskap och att 
inge glädje har antalet medlemmar på denna position ökat markant i föreningen och alla man 
pratar med inkl ledare som föräldrar är otroligt positiva och berömmer initiativet. Vi 
har också sett den betydelse detta haft för individerna och därför är det med både glädje och 
stolthet vi valt att ge priset som årets medlem till .  
Årets medlem – Sara Berglind och Simon Broman. 
 

  



 

Sport  

Dam A 
 

Dam A spelade säsongen 2017/2018 i Div 1 Skåne. Vi satte igång med sommarträningen i mitten 

på maj för att sedan ha ett kortare uppehåll i juli. Vi hade bra uppslutning på träningarna och 

stämningen i laget kändes väldigt bra. 

Vi spelade en försäsongsturnering nere i Höllviken där vi tog oss ända till final, där Malmö FBC 

tyvärr drog det längsta strået efter straffar.  

I Skånemästerskapet vann vi våra tre gruppspelsmatcher. Efter det slog vi Häljarp i 

åttondelsfinal, sedan blev tyvärr allsvenska Åstorp för svåra i kvartsfinalen, där vi gör en bra 

prestation trots förlust med 2–4.  

 

I seriespelet börjar vi kanon och ligger med i toppen ett tag. Tyvärr drabbas vi av skador och 

sjukdomar under senare delen av säsongen vilket gör att vi dalar i tabellen. Vi är trots det väldigt 

nöjda med säsongen då vi håller oss kvar i serien med god marginal med seriens yngsta trupp. Vi 

hade en god sammanhållning genom hela säsongen vilket är väldigt positivt.  

 

Huvudtränare under säsongen har varit Tony Nilsson, assisterande tränare Jakob Larsson, 

målvaktstränare Staffan Berndtsson och lagledare Johanna Bergdahl. 

 
 



 

 

Herr A 

 
Vi tog klivet upp i division 1 och förbundsserie till denna säsongen, och under försäsongen gav vi 

blandade resultat där vi mestadels mötte lag från samma division eller högre. 

Vi genomförde även en turnering i Tjeckien tidigt i augusti innan vi drog igång rejält hemma. 

En del spelar tapp en bit in i säsongen gjorde att vi hade en ganska tunn trupp när vi hade 

kommit några matcher in i serien. Detta gjorde att vi lyfte upp två spelare från H3 på heltid för 

att ha bredd i truppen på matcher och träningar. 

Efter en sådär inledning på säsongen i första halvan av serien reste vi oss och tog många viktiga 

poäng mot topplagen samtidigt som vi vann mot lagen som låg under oss i tabellen. 

De 4 sista matcherna kom Magnus Anderberg in som huvudtränare istället för Mattias 

Johansson som lämnade för Köpenhamn. 

Vi hamnade på en fin 7:e plats i serien som nykomlingar. 

En bra säsong och en tunn sammansvetsad spelartrupp kämpade hela vägen för att vi skulle 

stanna kvar i förbundsserien. 

 
 

 

 



 

Herr Div 3 
 
Herrar Division 3 Södra Skåne 
 

 
 
Sammanfattning Herr Div 3 
Herr Div 3 hade en väldigt upphackad säsong då många lag drog sig ur och man fick i sista hast 
göra om serien till en serie med trippelmöte. Herrarna gjorde ändå en bra säsong och knep en 
tredje plats. Vi försökte även få in nya ledare till laget men lyckades inte så Jesper Sundh, Jimmy 
”Bullen” Johansson och Edwin Morin hjälpte till som spelande tränare under året vilket vi är 
mycket tacksamma för.  
 

  



 

IBK Stanstad Div 4 
 
Herrar Division 4 Södra Skåne 
 

 
 
Sammanfattning IBK Stanstad Div 4 
IBK Stanstad är vår systerförening där vi vill ge våra yngre spelare möjlighet att få fortsätta med 
innebandyn även om man inte har möjlighet att satsa lika mycket som krävs. Under året har ett 
antal 97-99 killar kommit tillbaka och vi har föryngrat laget. Vi fick även in nya ledare i Ida 
Melander och Tobias Olsson i början av säsongen och deras år har präglats av att lära känna 
laget och även att testa olika idéer för att bygga inför kommande säsong. Man tog också sin 
första seger på 2 år i och med en vändning sista minuten mot Cimrishamn i höstas. 
 
IBK Stanstad har många medlemmar och detta beror på att alla motionslicenser för Oldboys 
också ligger i denna förening.  
 

 
 


